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WOJT GMINY BARTNICZKA
oGŁAsZA NłnÓn NA STANowISKo INsPEKToRA

ds. Zamówień publicznych, poryskiwania środków pomocorvych oraz wspóĘracy z organlzacjami
pozarządorYymi w Urzędzie Gminy Bańniczka.

1. Nanva adres iednostki: Urząd Gminy Bartniczka. ul. Brodnicka 8, 87-32I Bartniczka.

2. Stanowisko pracy: inspektor ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz
współpracy z organizacjami pozarządovłymi, 1 etat - pełny wymiar czasu pracy.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące kryteria:

3. Wymagania niezbędne:
Osoba musi spełniać wymagania wynikające z art. 6 ustawy z dnia 2L listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 201'4 r., poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządorYych (Dz. U. z 20l'4 r.,
poz.1786) tzn.z
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych;
2) posiadapełnązdotnośó do czynnościprawnychorazkorzysta zpełniprawpublicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

4) posiada stan zdrowia pozwalający rLa zatrudnienie na stanowisku Inspektora ds. zamówień publicznych,
pozyskiwania funduszy unijnych oraz współpracy z organlzacjamipozarządowymi;
5) posiada wykształcenie wyzsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyŻszym (preferowane wykształcenie wyzsze, poŻądane kierunki: administracja' prawo, techniczne w
zakresie budownictwa, architektury, inzynierii środowiska i inne w tym ekonomiczne);
6) posiada co najmniej trzyletnl staz pracy lub wykonyr,vaŁa przez co najmniej 3 lata działa\ność,
gospodarczą o charakterze zgodnymzwmaganiami na danym stanowisku;
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4.Wymagania dodatkowe:
4. 1. Predysporycje osobowościowe:

1) komunikaĘwnośó' umiejętność pracy w zespole;
2) dyspozycyjnośó, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, dobra orgarizacja pracy'
skrupulatnośó, odpowiedzialnośó, reaIizm w myśleniu, zdolnośó logicznego myślenia, otwartośó na nowe
rozvłtązania,wzmacnianie motywacji własnej i innych osób, umiejętność analizy i syntezy informacji; 
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3) umiejętnośó pracy pod presją czasu
4) odpomośó na stres, umiejętnośó przekazywaruawiedzy.

4.2. Umiejętności zawodowe:
1) znajomośó obsługi komputera,zlłłaszczaw zakresie programów WORD, EXCEL;
2) wiedza w zakresie przepisów dot. funkcjonowania administracji (ustawa o samorządzie gminnym, kodeks
postępowania administracyj nego, prawo zamówień publicznych).

5. Zakres zadań wykonywanvch na stanowisku:

5.1. w zakresie zamówień publicznych;
1) opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielantazamówień publicznych zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycztia 2004 roku ',Plawo zanówrcn publicznych'' i ustawy z dnia i7 grudnia 2004 roku ,,o
o dpowiedzialno ści za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych'' ;

2) przygotowanie i dokonywanie ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynię Zamówień Publicznych;
3) zbieranie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne;



4) współdziałanie w zakresie prawidłowości stosowania obowiązujących procedur ze skarbnikiem gminy i l

kierownikami innych jednostek organizacyjnych w gminie;
5) udział w szkoleniach doĘczących stosowania ustawy o zamówieniach publicznych oraz systemaĘczne
ś 1 e dzeni e zacho dzący ch zmian tej ustawy i przepi s ów wyko nawczych ;

6) zawiadamianie oferentów o wyniku ptzetargu oraz publikacja wyniku przetargu.

5.2. w zakresie pozyskiwania zewnętrznych fundusry pomocowych i grantów ;

I) rozpoznawanie możliwości pozyskaniaprzez Gminę funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych
źródeł zevłnętrznych (zbudzetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.);
2) nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i firmami wspierającymi działania narzeczIJnii
Europej skiej, dysponuj ącymi środkami fi nansowymi ;

3) monitorowanie terminów naboru wniosków o dotacje funduszy pomocowych z Unii Europejskiej ;

4) ptzygotowywanie i weryfikowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
5) koordynacja spraw związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie
projektu;
6) koordynacja działan w zakresie realizacjt projektów dofinansowywanych zę źrodeł zewnętrznych' a w
szczegóIności: terminowego obiegu dokumentów w zakresie płatności, sprawozdawczości;
7) przygotowywanie materiałów promocyjnych w zakresie realizowanych dotacji unijnych;
8) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania firnduszy od chwili przygotowania wniosku
do r o zliczenia zadaria.

5.3. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
1) koordynacja i wspieranie działuń organizacjt pozarządowych związanych z wolontariatem na rzecz

mieszkańców gminy;
2)organizowaniespotkanzorganizacjamipozarządowymi;
3) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy oraz

współpracuj ących z gminą'
4) wspieranie otgarizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków unijnych;
5) opracowywanie projeklów uchwał w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjarni

pozarządovłymi oraz innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pozytku publicznego;
6) przygotowywanie projektów regulacji prawnych z zakresu współpracy z orgarizai1ami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoŚó pozytku publicznego;
7) współpraoa z referatem finansowo-księgowym w zakręsie przyznanych środków dla organizacji

pozaruądowych;
8) przygotowywanie dokumentacj i związanej z ogłoszeniem konkursu ofert;
9) realizacja procedury udzielenie dotacji pożytku publicznego otaz przygotowywanie sprawozdan z

zr ealizow arty ch zadan.

6. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca siedząca, przy komputerze, w budynku Urzędu Gminy I poza nim. Miejsce pracy znajduje się w

pokoju na parterze, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne waruŃi
pracy na stanowisku.

2) stanowisko związane zprzemieszczaniem się w budyŃu i poza nim. Budynki Urzędu nie są wyposażone
w windy.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku zostanie określony zgodnie
zrwrymaganym wewnętrznympodziałem pracy w Ww. komórce organizacyjnej i w oparciu o opis stanowiska
pracy.

7. Wvmagane dokumenty:
1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z2009 r. Nr 1ll,poz.97I);
4) kserokopia dokumentów potwierdzaj ących wykształcenie;
5) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staz placy;
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6) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczei o ukończonych
kursach, szkoleniach) ;

7) o świadczenie kand y data o korzystan iu z peŁnt praw publi czny ch;
8) oświadczenie kandydata o niekaralnoscizaprzestępstwo popełnione umyślnie;
9) oświadczenie o braku przeciwstawień zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem;
10) kserokopia dokumentu potwi erdzającego niepełnosprawność _ w przypadku kandyd ata zarrierzającego
skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust.
2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Informacie dodatkowe:
W miesiącu poprzedzĄącym datę opublikowania ogłoszenia wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie' w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wynosił 0%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŻy składaó w biurze nr 11 Sekrętarza Gminy Bartniczka' ul.
Brodnicka 8, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem ,,Nabór na stanowisko inspektora ds.
zamówień publicznych, poryskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi'' osobiście lub przesłaó pocztąna adres: IJrząd Gminy Bartniczka. ul. Brodnicka 8, 87-32I
Bartniczka w terminie do dnia 29 marca2016 r. (decyduje data wpłyłłr dokumentów)

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyzej określonym terminie nie będą rczpatrywane.
W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny w terminach
ustalonych przez Wójta Gminy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intęmetowej Biu1etynu Informacji Publicznej
(www'lip.uatnlcztad ) orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie
realizacji procesu relcrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r.
U. z 20]5 r., poz. 3]35) orąz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r.
20]4 r., poz. I202 z późn. zm.)
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Bartniczka, dnia 16 marca 20L6 r.


